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Hotărâri ale Ședinței Senatului din data de 17.05.2017 

 

Hotărârea nr.46. Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs în 

semestrul II, anul universitar 2016 – 2017. 

Hotărârea nr.47. Aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

Hotărârea nr.48. Aprobarea modificării Anexei 3 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.49. Aprobarea modificării anexelor 2 și 3 la Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 

2017-2018. 

Hotărârea nr.50. Aprobarea inițierii demersurilor legale privind transferul programului de studii 

universitare de masterat MBA Româno-German „Management antreprenorial” din cadrul Facultății 

de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine la Facultatea Bucharest Business School 

(Școala de Afaceri), începând cu anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.51. Aprobarea graficului de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 

universitare de masterat pentru programul „MBA Româno-Francez INDE”. 

Hotărârea nr.52. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie II 

pentru domnul Andrei Jean Vasile. 

Hotărârea nr.53. Aprobarea inițierii demersurilor în vederea demolării căminelor studențești Moxa 

A, B, C și construirea unui nou imobil de cazare. 

Hotărârea nr.54. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței 

de vară a anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr.55. Aprobarea Înființării Societății Antreprenoriale Studențești (SAS) și de desemnare 

a componenței Consiliului Executiv al acesteia. 

Hotărârea nr.56. Aprobarea statutului de școli internaționale pentru școlile de vară organizate de 

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, Facultatea de Business și Turism 

și Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului în anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr.57. Aprobarea organizării unui program postuniversitar în cadrul Facultății de 

Management. 

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE     Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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